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Høringsuttalelse – Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

             

Vi har med interesse lest Jernbanedirektoratets handlingsprogram for 2018-2029, med 

spesielt vekt på kapitel 3.6 Jernbanens historie. 

 

Urskog-Hølandsbanen er landets eneste museumsbane med 750 mm sporvidde. Banen 

har egne verkstedfasiliteter og innendørs lagringsplass til det meste av det rullende 

materiellet. Museumsbanen disponerer tre damplokomotiver, to diesellokomotiver, en 

skinnebil, syv personvogner, elleve godsvogner, syv løftekasser, en sporrenser, to 

normalsporede godsvogner samt diverse arbeidsmateriell. Langt fra alt materiellet er 

driftsklart eller presentabel stand.   

 

I likhet med øvrige museumsbaner, mottar Urskog-Hølandsbanen øremerkede midler 

fra BaneNOR til vedlikehold av infrastruktur. Museumsbanen mottar imidlertid ikke 

øremerkede tilskudd til vedlikehold eller restaurering av rullende materiell. Resultatet 

er at driftsmateriellet slites ned, samtidig som annet materiell står hensatt fordi det ikke 

er ressurser til å sette det i stand og drifte det. Særlig for damplokomotivene kan 

forventes store utgifter i årene fremover.  

 

De aller fleste materiellenhetene på Urskog-Hølandsbanen ble levert til banen mens 

den var i ordinær drift. For å sikre materiellet et varig vern, er det et mål at materiellet 

blir fredet, tilsvarende som for f.eks. fergene på Tinnsjø. I tillegg til fredning, er det 

viktig å sikre støtteordninger som gjør det mulig å drifte mest mulig av materiellet i 

fremtiden. Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen er derfor opptatt av at det etableres en 

tilskuddsordning, tilsvarende som for infrastruktur, der det gis øremerkede midler både 

til drift/vedlikehold og restaurering av rullende materiell.  
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Vi slutter oss til Gamle Vossebanens og Norsk Jernbanearvs forslag om å etablere en 

tilskuddsordning for rullende materiell. Gitt at det settes av et årlig øremerket beløp til 

en slik tilskuddsordning og at det er museumsjernbanene som er søknadsberettigede, 

kan en slik tilskuddsordning med fordel driftes av Norsk Jernbanemuseum, som 

allerede har fagpersonell på området.   
 

For  

Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen 

 

Finn Halling 

Styreleder 
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